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Svar på høringsutkast for regional plan for næringsutvikling, forskning 
og innovasjon 

Østfold Bondelag henviser til e-post mottatt 11. januar 2017 fra Østfold fylkeskommune  

ved Steinar Normann, angående høring på regional plan for næringsutvikling, forskning og 

innovasjon. Østfold Bondelag behandlet høringa på sitt styremøte 16. februar 2017, og vil 

med dette gi vårt svar.  

 

 

Matproduksjonen sin betydning i Østfold  
Østfold har store produksjoner innenfor alle av norsk matproduksjons viktige produkter; 

korn, melk, kjøtt, egg, grønt og bær. Vi er størst i landet på kornproduksjon med 23 prosent 

av landets produksjon, og vi er også store på fjørfe- og eggproduksjon. I Østfold utgjør det 

økologiske arealet 6 prosent, og den økologiske produksjonen utgjør en stor andel av total 

norsk produksjon. Vi er særlig store på økologiske egg (43 prosent), grønnsaks- (27 

prosent), korn- (24 prosent) og melkeproduksjon (13 prosent).  

 

Østfoldjordbruket omfatter totalt over 5 400 arbeidsplasser i primærjordbruk og 

foredlingsindustrien. Antallet sysselsatte i næringsmiddelindustrien er 3 400, og har ligget 

nokså stabilt siden årtusenskiftet i Østfold. Antallet arbeidsplasser i øvrig industri har vært 

fallende i samme periode i Østfold. Dette betyr at landbasert næringsmiddelindustri utgjør 

en større andel av industriarbeidsplassene i dag enn i år 2000. Den totale verdiskapingen av 

jordbruks- og næringsmiddelindustrien i Østfold består av 8 100 sysselsatte (inkludert 

ringvirkninger). 

 

Alle tallene er hentet fra AgriAnalyse sin kommende rapport, som er en revisjon av 

Jordbruks- og matindustrifylket Østfold, rapport 8/2013.  
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Kommentarer til den foreslåtte planen  

Østfold Bondelag har notert seg at arealbruk eller samferdsel ikke er en del av regional 

plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon, men vil likevel minne om at matjorda 

er våre næringsarealer. Østfold Bondelag vil peke på den potensielle målkonflikten det er å 

jobbe for befolkningsvekst og flere arbeidsplasser på den ene siden, og matproduksjon på 

den andre. Matproduksjon er arealbundet, og det vil være at overordnet viktighet å ta vare 

på våre næringsarealer når planer for framtidas byer, tettsteder, arbeidsplasser, boliger og 

infrastruktur legges. Målet må være å følge opp Stortingets nasjonale mål om å øke 

matproduksjonen og selvforsyningsgraden.  

 

Fordi Østfold innehar om lag 1/5 av landets kornarealer, og også har gode områder for å 

produsere grønnsaker, poteter, frukt og bær, er det spesielt avgjørende å ta vare på 

matjorda i fylket vårt. Gode råvarer fra nærområdene er også avgjørende for 

næringsmiddelindustrien i fylket og arbeidsplassene tilknytta disse. Gjennom innovasjon 

og råvarer av god kvalitet, vil næringsmiddelindustrien i Østfold ha mulighet til å skape 

enda flere arbeidsplasser, for både de med kortere og lengre utdanninger. 

 

 

Utdanning og forskning er avgjørende for overgangen til grønn økonomi 

Når det gjelder temaene utdanning og forskning mener Østfold Bondelag at det er 

avgjørende at det tilbys utdanning av høy kvalitet og på de områdene Østfold-samfunnet 

etterspør. Vi erfarer at det er et stort behov for fagarbeidere, for eksempel innen 

næringsmiddelindustrien. Dette behovet bør Østfold fylkeskommune være en aktiv part i å 

dekke. 

 

Østfold Bondelag er av den oppfatning at landbruksnæringa, både gjennom skog- og 

jordbruk er en viktig del av løsninga når det gjelder overgangen fra svart til grønn økonomi 

(«det grønne skiftet»). Vår primærnæring har til alle tider arbeidet for å binde mest mulig 

karbon gjennom fotosyntesen. Våre produkter innen mat og fiber vil være med på å dreie 

samfunnet i en grønnere retning. Næringa jobber i dag aktivt med klimasmarte tiltak, både 

på nasjonalt og regionalt nivå, for eksempel gjennom prosjektene «Klimaråd på gårdsnivå» 

og  «Klimasmart Landbruk». Landbruket har i lang tid tatt i bruk ny teknologi når denne er 

tilgjengelig, og dette behovet vil trolig bare øke i framtida. Det er derfor viktig at det 

utdannes mennesker på forskjellige utdanningsnivåer (både videregående og høyere 

utdanning) innen teknologi og grønne fagområder, og å få disse til å preferere vårt fylke 

når de kommer i arbeidslivet. 

 

Østfold Bondelag opplever at det er en stor «kamp» om midler til forskning på nasjonalt 

nivå. I flere av forslagene til statsbudsjett har midler til grønn forskning blitt foreslått 

redusert, for så å bli hevet tilbake til utgangspunktet. Østfold Bondelag mener at det er 

viktig å heve disse midlene. Disse går blant annet til forskning på nye dyrkningsmetoder, 

sortsutvikling på planter og teknologi for å møte de varlede klimaendringene. Dette er helt 

avgjørende for å oppnå Stortingets mål om økt matproduksjon. 
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Østfold Bondelag er glade for å være en del av partnerskapet «Næringsriket Østfold», som 

skal involveres i oppfølging av planen. Østfold Bondelag mener at Østfold har alle 

forutsetninger for å bli det grønne teknologifylket i Norge, gitt våre i landsmålestokk unike 

jordressurser, og vår tilgang på sol, vind, bølger og bioenergi. Vi er ikke i tvil om at disse 

naturressursene kan danne grunnlag for både utvikling av eksisterende industri, som 

næringsmiddelindustrien, eller ny industri basert på naturressursene og teknologi for å 

utnytte disse enda bedre på en bærekraftig måte. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Martha Mjølnerød Mina Mjærum Johansen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

 

 

 

Kopi: Steinar Normann 

 


